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Haljala Valla Sõnumid

Vendo Ellamaa pälvis
elutööpreemia
ja Riina Uukareda.

VENDO ELLAMAA
ON MAASOOL

22. veebruaril toimus
Võhma seltsimajas
vabariigi sünnipäeva
puhul pidulik aktus,
kus tunnustati ka
Haljala valla tublisid inimesi.

Milline projekt
meeldiks sulle?
Kui oled vähemalt 16aastane Haljala valla elanik,
siis Sina saad otsustada!
1-14. aprillil toimub kaasava eelarve ideede
elektrooniline hääletamine valla veebilehel
www.haljala.ee, paberhääle saab anda
vallamajas Võsul või teenuskeskuses Haljalas.

Halj a l a
va l l a s
on kodanike
m ä r kamine
reguleeritud
tunnust u s ava l d u s t e
andmise
korraga.
See võimaldab igal aastal anda
välja neli auhinda: Haljala valla aukodanik, elutööpreemia,
Haljala valla aasta tegu, valla
tänukiri.
Tänavu anti välja elutööpreemia, mille pälvis Vendo Ellamaa, tänukirjad said Juta Järve

Elutööpreemia kandidaadi esitaja märkis oma avalduses, et
Vendo Ellamaa on sündinud
(1937), koolis käinud ja elanud
terve elu Kisuvere külas.
Aastakümneid on Vendo
harinud siinseid põlde, nii kolhooside ajal, kui ka oma esivanemate talu maid.
Et tänavune elutööpreemia pälvinu on
kibe käsi põllumajanduses, kinnitab asjaolu, et just tema
leiutas esimese edukalt töötanud hüdrokaitsmega adra, mille tulemusena tõusis Nõukogude Liidus
saagikus kuni 50 protsenti.
„Kahjuks süsteem töötas tol
ajal teisiti ja kogu au ja kuulsuse said teised,“ tõdes kandidaadi ülesseadnu ja leidis,
et Vendo on tõeline maasool.
Ellamaa oli ka aastatel 19891992 Haljala vallavolikogu liige.
Lisaks Ellamaale tõsteti esile
Eesti Vabariigi 101. sünnipäevale pühendatud aktusel ka Juta
Järve tegemisi ja talle anti välja
tänukiri valla avalike ürituste ja
ruumide dekoreerimise eest.
Vainupea kalmistu ja kabeli
korrashoiu ja aktiivsesse seltsiellu panustamise eest sai tänukirja Riina Uukareda.

jõudmiseks vajalik rohujuuretasandi initsiatiiv. On inimesi, kes
tegutsevad väga tulemuslikult
valdkonnas, mille saavutused
tihtipeale avalikkuseni jõua.
Siin on tarvis neid kolleege või
lähedasi, kes suurepärased tulemused esile tõstaks.“
Kuigi tunnustamise kategooriaid on mitu ning kategooria
sees on võimalik veel eraldi
erinevaid valdkondi esile tõsta, nomineeriti sel aastal kokku vaid neli kandidaati. Samas
ütles abivallavanem, et Haljala
valla tunnustusavalduste menetlemise komisjoni liikmed
leidsid üksmeelselt, et esitatud
kandidaadid väärivad esile tõstmist.

TUNNUSTUSAVALDUSTE
ANDMISE KORD
Järgmine võimalus tublisid inimesi ja väärt tegusid nomineerida Haljala valla tunnustuste
jagamise jaoks tekib taas selle
aasta lõpus. Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha kõik
inimesed sõltumata nende elukohast.

Tunnustamise
avaldamise
korra kohaselt tuleb avalduses
esitada teenete kirjeldus ning
füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet,
töö- või teenistuskoht. Juriidilise isiku korral esitatakse isiku
täpne nimi, esindusõigusliku
isiku nimi ja kontaktandmed.
Lisaks märgitakse ettepaneku
esitaja nimi, kontaktandmed,
allkiri ja ettepaneku esitamise
kuupäev.
Tunnustusavaldustega Haljala valla aukodanik, elutööpreemia ja Haljala valla aasta
tegu, kaasneb valla tänukiri,
valla suur vapimärk ja rahaline
preemia, mille suuruse otsustab
vallavalitsus.
Haljala valla aukodaniku,
elutööpreemia ja Haljala valla
aasta teo auhind antakse üle
Haljala valla aastapäevale või
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.
Katrin Kivi
toimetaja

MÄRKAME TEGIJAID
„On äärmiselt oluline, et kõik
meie tublisid inimesi märgataks
ja tunnustataks,“ leidis abivallavanem Kristi Aron. „Sageli
on informatsiooni vallamajja

Leo Aadel annab üle tänukirja Juta Järvele

Leo Aadel annab üle tänukirja Riina Uukareeda. Fotod: Andres Truman

●● Haljala valla kalmistutele kuulsate inimeste matmispaiku
tähistavate infotahvlite paigaldamine
●● Tahmaküla laste mänguväljaku projekteerimise rahastamine
●● Haljala alevikus tervise- ja puhkepargis laste mänguväljaku uuendamine
●● Aaspere laste mänguväljaku värskendamine ja uuendamine
●● Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas
●● Karepa rahvamaja esine tee katmine tänavakividega
●● Tatruse terviseparki discgolfiradade rajamine
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Selja keelt kõneldi põhjarannikul,
Haljala kihelkonnas
15. märtsil tähistati
Karepa raamatukogus emakeelepäeva
meenutades kohalikku
selja keelt ja Karepalt
pärit kirjandusteadlast
Villem Alttoad.
Villem Alttoa oli silmapaistev
kirjandusteadlane, õppejõud ja
tõlkija. Ta oli eesti kirjanduse
uurijaist esimene, kes jõudis
kodumaal doktorikraadini. V.
Alttoa oli väga populaarne lektor ja maailmakirjanduse tutvustaja.
On igati loogiline, et ta pani
tähele oma kodukandi huvitavat keelemurrakut ja selle kohta
ka ülestähendusi tegi.

SELJA KEEL
Selja keel on praeguseks unustuse hõlma vajunud, kuid põlvkondi rannakülas elanud perede kõnepruugis on siiski kuulda
veel omapäraseid väljendeid ja
kolmandat väldet.
Alljärgnev on kokkuvõte Villem Alttoa artiklist „Selja keel“
raamatust „Saaremaast Sajaanideni ja kaugemalegi“ 1970.
Seda keelt ei ole olemas kusagil murdeatlases ega loendis.
Selle kõnelejad tunnustasid
oma keele väärtust: „Seda selgempa kielt ei ole kui Selja kiel“.
Ja oldi teadlikud oma keele erinevusest naabrite omast: „Kui
Selja mies ja Idavere mies akkavad rääkima, siis Varangu
mies olgu tulgiks vahel“.
Selja keelt kõneldi põhjarannikul, Haljala kihelkonnas. Siia
kuulus neli rannaküla – Toolse,
Rohna, Karepa ja Rutja, viimasega on vahetult külgnenud
Sulli ja maaküladest Tiitriki,
Selja ja Kaliküla ning murdepiiril asetsevad Marinu ja Katela.
Idast läände oli keeleala ulatud
6-7 kilomeetrit, põhjast lõunasse kuni 10 kilomeetrit.
Selja keel oli üks kirde-eesti
rannikumurde
alamurrakuid.

Karepa raamatukogu Aktiiv selja keelt meenutamas. Foto: erakogu

Rannikumurret
iseloomustab rida omapäraseid, soome
keelega kokkulangevaid jooni,
mida teised eesti murderühmad
ei tunne.

KONTAKT SOOMEGA
Oma osa randlaste minevikus
on kujundanud pidev kontakt
Soomega, eriti Suursaare ja Tütarsaarega.
Kunagi oli Toolse sadam igivanadest aegadest põhjaranniku suurim sadam, mis hääbus
maa allutamisega Vene riigile.
Hiljem käisid sadamas ainult
soomlased oma alustega ja tõid
soolakala, et vahetada seda vilja
vastu.
Seesugune vahetuskaubandus kestis kuni Esimese maailmasõjani.
Randlased vedasid väikestel
rannasõidujaaladel Soome kartuleid. Sellised tuhli seilavad
aluksemihed tegid aastas kuni
viis reisi ja viibisid Soomes kuni

Haljala valla
kirjandivõistluse
tööd pakkusid
põnevat lugemist
Tänavu toimus Haljala valla
kirjandivõistlus 31. korda ning
sel puhul kogunes 38 kirjutajat
Haljala, Kunda ja Võsu koolidest.
Kuna 2019. aasta on eesti
keele aasta ning laulu- ja tantsupeo aasta, olid ka teemad
kirjutamiseks vastavad. Lapsed
kirjutasid miks neile meeldib
laulda või tantsida, kuidas käidi
tantsu- või laulupeol, millised
raamatud ja raamatukangelased
neile meeldivad, kuidas õpiti
lugema ja kirjutama ning kas
oluline on eesti või inglise keel.
Hea meel oli lugeda, et

Fotol (vasakult): Merilin Kurs, Kaspar
Heinla ja Tõnn Lipp. Foto: Greete Toming.

lapsed väärtustavad nii meie
emakeelt kui traditsioone. Väga
südamelähedane on lastele
laulmine: “Mulle meeldib laulda, sest see on mõnus ja lahe.”,
“Alati, kui ma laulan, siis tulevad
head mõtted.”, “Lauldes saan
end vabana tunda.”, “See tunne

kaks kuud.
Maal, eeskätt Rakveres, käidi
päevaks kuni neli korda aastas.
Sellest siis tuligi, et pereti võis
isa kõnelda puhtas rannamurdes, ema pisut nö maamurdelisemat murrakut ja lapsed, kes
koolis käisid, veelgi lähemalt
ühiskeelele. Aga ka rannanaised
käisid saartel lapsepiiaks. Kõige soomelisemat keelt kõneldi
Toolse ja Karepa külas. Rutjal
oli meremehi vähem, enamikus
kalurid, osalt põllumehed.

KUJUNDIRIKKUS

Villem Alttoa

Raamat oli raamat oma keelega
ja omavaheline jutt oli igapäevases keeles, omavahel polnud
neil midagi ühist.
Raamatust loeti tulge siia, samas kõneldi tulga siie või tulge
seie. 20. sajandi alguses algas
ühiskeele poole pürgiv assimileerumisprotsess.
Kõige alalhoidlikumad olid
merd seilanud taadid. Nende

kõnes püsisid visalt sellised
sõnad nagu häili (räim), ousud
(püksid, eriti nahkousud), nahkantsakad (nahkkindad, aga
villkindad), muistama (mäletama), tagavoitu (kahjum).
Kui eit ja taat (vanaema ja
–isa tulid hiljem raamatutest)
ütlesid vavermud, täiskasvanud vahermarjad, siis lapsed
juba vaarikas. Varsti ei teadnud
lapsed enam, mis on kooritsaa-

seal imelise laulukaare all oli
lihtsalt võrratu, kuna terve Eesti vaatas mind.”, “Eesti keelest
tulebki kokku üks kaunis laul.”,
“Mulle meeldib laulda, sest see
inspireerib mind.”, “On mõnus
tunne, kui muusika minus
voolab.”, “Mina laulan igatahes
iga päev”, “Ma laulan siis, kui
midagi on juhtunud, sest siis see
teeb inimesed rõõmsaks.”, “Kui
sa laulad, siis kaob sekundiga
kõik halb peast.”, ”Mis maailm
see oleks ilma lauluta?”, “Laulda
on väka väka väka mõnus.”
Et laulu- ja tantsupeol käimine on seik, mis jääb igaveseks
meelde, arvasid ka vanema
vanuserühma kirjutajad. Peole
pääsemiseks nähakse vaeva ja
laulupeole loodetakse igavest
kestmist.
Üheks teemaks oli välja pakutud raamatutegelaste kokkutuleku korraldamine. Oli

hea meel näha, et lapsed siiski
loevad ning tunnevad raamatukangelasi ka väljaspool kohustusliku kirjanduse nimekirja. Aga et lugema ja kirjutama
õppimine pole ülearu kerge,
meenutasid värvikalt viis kirjutajat. Küll kirjutati esialgu sõnu
tagurpidi ning peljati kooligi
minna kehva lugemisoskuse
pärast. Igatahes on tänaseks
kõik võistlusel osalejad õppinud kenasti kirjutama ja lugema ning vägagi oma oskuste
tõttu kiitust väärt!
Eesti ja inglise keele olulisuse üle arutlesid osalejad 7. – 9.
klassidest. Tõdetakse, et eesti
keel on imeilus, meil on ilusad
laulud ja luuletused, kuid inglise keele oskuse vajalikkuses
ei kahtle keegi. Sageli ei osata
enam piirigi tõmmata kahe keele vahele, sest noorte sõnavaras
on keeled segunenud. Õnneks

lune (ulualune lakas), karped
(männiokkad), pistlik (kibuvits),
suljud (kalarapped), ahu (kuiv
kivine koht heinamaal või metsas), särve (leivakõrvane). Tolleaegse vanema põlvega läksid
kaduma ka paljud kirumissõnad, nagu rattaruog, litsiobadus, ülekülgine (üleannetu),
saagel või koguni saagelima
saagel.
Selja keel oli haruldaselt kujundirikas ja tavaline kõne oli
küllastatud
kõnekäändudest,
vanasõnadest,
võrdlustest.
Kui ei teostunud midagi ettevõetut öeldi see sulas jaanipe
jääle. Kui mingi asi veel kindel polnud, seletati see on veel
varestega jägamata. Randlase iseteadvust väljendas ütlus
meri minu miheks tihend, laivarikku rikkaaksi. Laivarik
– hukkunud laevadelt saadud
kraam. Moraalilausumisi käsitlesid lausumised: ia on, kes
ästi tantsib, veel paremb, kes

paigal istub või viis viga vinnuril seal: milla maa jäes, milla kärsa kärnas. Igapäevaelu
õpetusi väljendavad vanasõnad,
nagu tarbetut kiirustamist hurjutav ega päävad päälakuti ole;
saab üle kuera, saab üle sava
ka; eks teise äda ole puu külles.
Peolauas mindi aga söömisega
liialdusteni: paremb vatsa revesta kui hüva ruoga üle jätta.
Ehalkäimine tähendas, et pojat
menivad piiastama.
Praegusaja kõnes enam seda
värvikust ei kuule. Rahvas liigub, kohapeale saabub arvukalt
mujalt tulnuid, endine tihe side
Soomega on ammu lakanud,
kool ja trükisõna on teinud oma
tasandava töö. Ent ühes eripäras ollakse siiski truuks jäänud:
selja keel ei tunnistanud vältevaheldust. Kui ukse ees on
lukk, siis on uks lukkus.

ei kanna keegi kirjutajatest veel
emakeelt maha ja ollakse uhked
nii meie riigi kui keele üle.
Žürii, koosseisus Eha Veem,
Andres Truman, Ülle Lehari, Merike Hunt, Eleri Aitman,
Urve Kingumets, Aili Floren ja
Maiga Parksepp, pidi langetama
rasked otsused, mille tulemusel
kujunes pingerida parimatest
kirjutajatest:

6. klass;
II Arette Reigo, Kunda
Ühisgümnaasium, 6. klass;
III Minna Marie Kask,
Haljala Kool, 6. klass;
ERIPREEMIA “Põnev krimijutt” Laura Orgmets, Kunda
Ühisgümnaasium, 5. klass;
ERIPREEMIA “Värvikaim
meenutus” Madli-Mai Konsa,
Võsu Kool, 6. klass.
7.-9. klassid:
I Miia Vask,
Haljala Kool, 7. klass;
II Karin Kivilo,
Haljala Kool, 8. klass;
III Säde-Liis Orujõe,
Haljala Kool, 9. klass.

1.-3. klassid:
I “Kõige fantaasiarikkam kirjand” - Kaspar Heinla,
Haljala Kool, 2. klass;
II Merilin Kurs,
Haljala Kool, 2. klass;
III-IV Katriina Nasikovski,
Kunda Ühisgümnaasium,
3. klass;
III-IV Tõnn Lipp,
Haljala Kool, 1. klass.
4.-6. klassid:
I Kati Liivamägi, Haljala Kool,

Ene Loo
Karepa raamatukogu

Suur tänu kõigile võistlusel osalejatele. Teie kirjandid pakkusid toredaid lugemiselamusi!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu director
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Vallajuhid on
ametikohustustest priid
Katrin Kivi
toimetaja

19. märtsil toimunud
Haljala Vallavolikogu
I koosseisu XX istungil
astus tagasi volikogu
esimees Vello Väinsalu
ja umbusaldati vallavanem Leo Aadelit.
Volikogu päevakorras oli kolm
punkti:
toimetulekutoetuse
määramiseks eluruumi alaliste
kulude piirmäärade muutmine; projekti „Haljala valla sotsiaalmaja elutingimuste parendamine“ Haljala valla poolne
omafinantseeringu
küsimus;
umbusalduse avaldamine vallavanem Leo Aadelile.
Enne istungi algust teatas
Vello Väinsalu, et astub volikogu esimehe kohalt tagasi ja
andis istungi juhtimise üle volikogu aseesimees Margus Punasele.
Vello Väinsalu sõnul oli volikogu esimehe tagasiastumine
ajendatud soovist luua head
eeldused kõiki osapooli kaasavaks koostööks ka pärast vallavanema võimalikku umbusaldamist.
Nimelt olid umbusaldusavalduse esitajad senised koalit-

Leo Aadel 2009. aasta novembris Vanamõisa mõisa taustal vahetult pärast seda kui Haljala Vallavolikogu oli valinud ta vallavanemaks.
Foto: Arvet Mägi

sioonikaaslased valimisliidust
Maheda ja valimisliidust Plaan
A. Sellega lakkas senine koalitsioon eksisteerimast.
Margus Punase juhatamisel
viidi läbi hääletus umbusalduse
avaldamiseks vallavanem Leo
Aadelile. Praegust vallavanemat
umbusaldas 10 volikoguliiget,
2 olid vastu ja 4 jäid erapooletuks. Volikogu istungilt puudus
Tea Treufeldt.
Leo Aadelile määrati kompensatsiooniks
kolme
kuu
töötasu. Asjaajamine ja ametikohustuste täitmiseks kasutada
antud vara tuleb umbusaldatud
vallavanemal üle anda nädala
jooksul otsuse jõustumisest.
Alates 20. märtsist kuni vo-

likogu poolt uue vallavalitsuse
koosseisu kinnitamiseni juhib
vallavalitsuse tööd vallavalitsuse liige Eha Sirelbu.
Järgmine volikogu istung toimub 2. aprillil, mil valitakse uus
volikogu esimees ja uus vallavanem.
Leo Aadel naaseb volikokku
ja asendusliige Ivar Lilleberg
lahkub volikogust.
Leo Aadelile heideti umbusaldusavalduses ette Haljala
Kooli ehitamise projektijuhtimisega seonduvaid vigu ja
protsessidega venitamist. Vallavanem andis umbusalduse eel
oma sõnavõtus mitmeid vastuväiteid, ega olnud päri talle esitatud süüdistustega.

Leo Aadel on Haljala valla
juhtimise juures olnud 2005.
aastast, millest ligi 10 aastat on
pidanud vallavanema ametit.
Lisaks sellele on Aadel õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis
avalikku haldust üle 20 aasta.
Leo Aadel kuulub Eesti Reformierakonna ridadesse.
„Soovin Haljala vallale suurt
edu tugevamaks omavalitsuseks
kasvamisel,“ ütles Leo Aadel
kommentaariks
toimetusele.
„Volikogu liikmena panustan
ma jätkuvalt Haljala valla arengusse ja seisan maksimaalselt
selle eest, et Haljala koolipere
saaks kaasaegse ja atraktiivse
koolihoone.“

Kaasava eelarve ideede
hääletamine toimub aprillis
Kaasava eelarve taotluste menetlemiseks
moodustatud komisjon
otsustass esitada rahvahääletusele alljärgnevad ettepanekud:
●●Haljala valla kalmistutele
kuulsate inimeste matmispaiku tähistavate infotahvlite
paigaldamine
●●Tahmaküla laste mänguväljaku projekteerimise rahastamine
●●Haljala alevikus tervise- ja
puhkepargis laste mänguväljaku uuendamine
●●Aaspere laste mänguväljaku

värskendamine ja uuendamine
●●Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas
●●Karepa rahvamaja esine tee
katmine tänavakividega
●●Tatruse terviseparki discgolfiradade rajamine
Kaasava eelarve ettepanekute
hääletamine toimub 1. aprillist kuni 14. aprillini elektrooniliselt Haljala valla veebilehel
ja paberkandjal Haljala vallamajas (Mere tn 6, Võsu alevik ja
teenuskeskuses (rakvere mnt 3,
Haljala alevik).
Hääletada saab iga vähemalt
16-aastane isik kelle elukoht

Laulu- ja
tantsupeo tuli
ööbib valla
südames
27. laulu- ja 20. tantsupeo tuletulemine on sissejuhatus juubelipeole, kandes endaga laulu- ja
tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. Sel aastal
saab tuletulemise traditsioon
50-aastaseks.
Tuli läbib kõiki maakondi.
Meile antakse tuli üle Viru-Nigula valla piiril. Stsenaariume

on rahvastikuregistri andmetel
hääletamise hetkel Haljala vallas.
Kaasava eelarve objektiks on
Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide
elluviimine või ürituste korraldamine ning elluviidav peab
pakkuma avalikku hüve, olema
vallaruumis avalikus kasutuses
ning selle teostamise tulemusel
ei tohi tekkida ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Sellest lähtuvalt
otsustas komisjon mitte esitada
rahvahääletusele alljärgnevaid
ettepanekuid:
●●Haljala surnuaia müürile või
müüri juurde kolumbaariu-

on ilmast sõltuvalt kaks: ilusa
ilma korral liigub tuli valdavalt
mööda merd, kesisema ilmaga
mööda maad.
Ilusa ilmaga kohtub Viru-Nigula paat Haljala valla alusega
Eisma sadamas, kus toimub
tule üleandmine Haljala valla
esindajale. Paat liigub meritsi
Verki ning sealt edasi Käsmu.
Kõigis kolmes sadamas toimub
pisike tule tervitamise tseremoonia. Käsmust eskorditakse
tuli laulu- ja tantsurahva poolt
kergliiklusteed mööda Võsu
sadamasse, kus tuld tervitatakse simmaniga. Tuli jääb Võsule

mi-urnimüüri ehitamine
●●Võsu rannavalvesse tänapäevane päästepaat
●●Haljala aleviku tiikide puhastamine
●●Haljala võimla saali põranda
hooldus
●●Projekt „Rannaküla lapsed
merele!“
●●Haljala kooli õpilaste muusika-võimaluste
laiendamine
läbi muusikatoa sisustamise
Kaasava eelarve komisjoni
protokollid on leitavad dokumendiregistrist ja valla veebilehel.
Riina Must
vallasekretär

ööbima. Koleda ilma stsenaarium näeb ette tule transportimise veoautoga. Sellisel juhul
liigub tuli marsruudil Eisma,
Vergi, Võsu. Hommikul lahkub
tuli Viitna suunas Võsu vabatahtlike päästjate autoga.
Ootame kõiki huvilisi tule
teekonnale kaasa elama ja tervitama ning saatma nii meritsi
kui ka maad mööda.
Anneli Kivisaar
kogukonna- ja arendusnõunik
Kristi Aron
abivallavanem

MÕNE REAGA

Erateede ehitus- ja remonttööde
toetamise taotlusvoor on avatud
Vabas vormis taotlus, koos tööde hinna- või vähempakkumise dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 30.04.19 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või e-postile haljala@haljala.ee.
Erateede ehitus- ja remonttööde toetamise eesmärk on toetada
erateede omanikke erateede ehitus- ja/või remonditööde teostamisel valla haldusterritooriumil. Toetust on õigus saada isikul,
kelle elukohaks on Haljala vald ja kes omab valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi
alusel. Taotlejal ei tohi olla taotlemisele eelnenud kolme kuu
jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Haljala ees. Toetuse suuruseks ühe eratee kohta aastas on kuni 50 protsenti teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot aastas.
Vallavalitsus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul toetuse avalduste esitamise tähtaja lõpust arvates. Hindamisel arvestatakse järgmised põhimõtted: suurim kasusaajate hulk; tööde soodsaim maksumus; varasem toetuse
mittesaamine, eratee teenindab vähemalt kahte kinnistut. Toetus kantakse taotleja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul
arvates tööde ülevaatamist majandusosakonna töötaja poolt.
Lisainfo Haljala valla kodulehel haljala.ee või majandus- ja hankejuht Aivar Aruja 327 8238, 518 7119 või aivar.aruja@haljala.ee
HVS

Haljala vald osaleb projektis
“Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine”
Projekti raames kohandatakse erivajadustega inimeste
eluruume nende vajadustele vastavaks. Taotlused tuleb
esitada hiljemalt 15. aprilliks.
Projekti kaudu on võimalik kohandada koduseid liikumisteid
(nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline
käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke. Kohandada saab Halajala vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja
rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema
pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu
alusel.
Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 15.
aprilliks 2019 Haljala Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale. Need
tuleb saata meiliaadressil klaarika.adonov@haljala.ee. Taotlusi
võtavad vastu ka sotsiaaltöö spetsialistid Urve Vogt ja Eha Veem.
Taotluse blankett on kättesaadav Haljala valla kodulehel.
Taotluse esitamisele järgnev menetluse käik:
●●sotsiaalosakond kontrollib, kas taotlus vastab projekti tingimustele
●●Haljala Vallavalitsus esitab koondtaotluse rakendusüksusele
31.05.2019.
●●taotluse rahastamise otsuse alusel tehakse kohandustööd vastavalt ERFi meetmes kehtestatud tingimustele ajavahemikus
september 2019 kuni 30. september 2020.
Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest
“Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”.
HVS

KÄSMU KÜLAVANEMA
JA KANDIKOGU VALIMINE
Pühapäeval, 5. mail 2019 kl 11.00
Hea Käsmu kandi elanik!
Ootame Sind Käsmu küla üldkoosolekule pühapäeval, 5.
mail 2019 kell 11.00 Käsmu rahvamajas, et koos valida Käsmule külavanem (kes kannab edaspidi ka kandivanema ametirolli) ning kandikogu.
Koosoleku päevakord:
Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
Hääletamise korra tutvustamine
Kandidaatide ettekanded; küsimused ja vastused
Külavanema valimine
Kandikogu valimine
Kandidaatide esitamine
Palume esitada külavanema ja kandikogu kandidaadid hiljemalt
22. aprilliks e-posti aadressil kristjan@altroffconsult.eu. Kandidaatide lõpliku nimekirja avaldame 23. aprillil.
Hääletamise kord
Valimistel on õigus osaleda vähemalt 16-aastasel isikul, kellel on
Käsmu kandis alaline elukoht.
Palume kõigil isiklikult kohale tulla ning võtta kaasa isikut
tõendav dokument, sest volituse alusel hääletamine ei ole valimistel lubatud.
Valijate registreerimise sujuvaks läbiviimiseks palume osalejatel kohale tulla vähemalt pool tundi enne koosoleku algust.
Lisainfo:
Kristjan Altroff
Telefon: 56 698 286
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
20.02.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kuuele isikule kokku summas 1360 eurot
ja Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale tegevustoetus summas 1300 eurot.
Kooskõlastati Haljala Vallaraamatukogu töötajate koosseis.
Kinnitati Vihula haruraamatukogu teavikute kustutus akt.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus ühele õpilasele.
Sõlmiti Revolver Film OÜga tähtajatu üürileping munitsipaalruum aadressiga Rakvere mnt 3, Haljala alevik, kasutamiseks.

27.02.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kuuele isikule kokku summas 1052,84
eurot.
Lõpetati projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste
parendamine Lääne-Virumaal“ raames üheteistkümnele isikule
koduteenuse osutamine.
Lõpetati projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste
parendamine Lääne-Virumaal“ raames ühele isikule tugiisikuteenuse osutamine.
Muudeti MTÜga Essu Selts sõlmitud vara tasuta kasutamise
lepingut vähendades kasutusse antud ruumide üldpinda.
Sõlmiti Vessar OÜ-ga tähtajatu üürileping munitsipaalruumi,
aadressiga Pargi 5, Essu küla, kasutamiseks.
Kinnitati Haljala valla 2019 aasta hankeplaan.
Väljastati projekteerimistingimused Võsu alevikus Männiku
vkt 11 katastriüksusel olemasoleva suvila laiendamiseks üle 33%
selle esialgu kavandatud mahust.
Anti osaline kasutusluba Võle külas Jaagu katastriüksusel Jaagu päikeseelektrijaama rajamale.
Väljastati ehitusload:
Haljala alevikus Pondri tee 3 katastriüksusele puurkaevu rajamiseks;
Joandu külas Põdralõpe katastriüksusele suvila püstitamiseks;
Kandle külas, Abrami katastriüksusele puurkaevu rajamiseks;
Kiva külas Kiva-Sepa katastriüksusele abihoone püstitamiseks;
Koljaku külas Roosi katastriüksusel elamu laiendamiseks üle
33% mahust;
Noonu külas Oskari katastriüksusele elamu laiendamiseks üle
33% mahust;
Salatse külas Nigula katastriüksusel elamu laiendamiseks üle
33% mahust ja
Tiigi külas Kulli katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Otsustati seada 2019 aasta hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda:
prioriteet
nr
1 – veevarustussüsteemid; prioriteet nr 2 – kanalisatsioonisüsteemid; prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed; prioriteet nr 4 – autonoomsed elektrisüsteemid ning moodustada hajaasustuse programmi raames finantseerimiseks esitatud taotluste hindamise ja
rahastamisettepanekute tegemiseks 5 (viie) liikmeline komisjon
koosseisus esimees vallavanem, liikmed sotsiaaltöö juht, vallasekretär, kogukonna- ja arendusnõunik ja keskkonnaspetsialist.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Väljastati Sky Management OÜ-le avaliku ürituse „Võsu Rannafestival“ korraldamise luba tingimusega esitada hiljemalt
15.07.2019 parkimiskorralduse skeem.
Esitati volikogule menetlemiseks Peeter Toominga nimelise
fotopreemia väljaandmise kord.
Esitati eelnõu Haljala vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamiseks volikogule menetlemiseks.
Eraldati Haljala valla 2019 aasta eelarvest kahekümnele vabaühendusele toetust kokku summas 88 762 eurot.
Tehti
SAle Võsu Kuurort ettepanek esitada hiljemalt
18.03.2019 vallavalitsusele sihtasutuse 2018 aasta tegevusaruanne ja 2019 aasta tegevusplaan.

03.03.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 590 eurot.
Määrati projekti „Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ raames alates 01.03.19 koduteenus kaheksale isikule.
Määrati projekti „Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ raames ühele isikule tugiisikuteenus.
Tehti volikogule ettepanek tõsta toimetulekutoetuse määramisel eluasemekuludena arvesse võetava korteriüüri ruutmeetri piirmäära kuni 7 euroni m2 kohta ja esitati vastav eelnõu.
Tehti volikogule ettepanek tagada SAle KredEx esitatud projekti „Haljala valla sotsiaalmaja elutingimuste parendamine“ Haljala
valla poolne omafinantseering summas kuni 90 000 eurot aastatel
2019-2020 ning esitati vastav eelnõu.
Kinnitati Peeter Toominga nimelise fotopreemia konkursikomisjon koosseisus: Maiga Parksepp, Enar Essenson, Avo Seidelberg, Ain Liiva ja Jaan Künnap.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus kahele õpilasele.
Määrati Võsu alevikus asuva Jaanioja katastriüksuse jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Muudeti Paasi külas Luha katastriüksuse pindala ja kõlvikulist
koosseisu.
Anti kasutus kasutusluba Vainupea külas Salmerahva katastri-
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Digikiirendus Võsu Koolis
Liina Altroff

Võsu Kooli direktor

Muutuvas maailmas
võidab see, kes maailmaga koos käib, käib
natukene kiiremini kui
maailm. Jõuab maailmast ette, oskab ette
näha neid probleeme,
neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle
seab.“– Lennart Meri.

T

ehnoloogia areng
toob kaasa suuri
muutusi
selles,
mida ja kuidas
õpitakse. Õppimine toimub üha enam ajast
ja kohast sõltumata, igaühe
isikliku õpitee alusel. Õpetamine, õppetöö korraldus ning
õpikeskkonnad peavad neid
muutusi arvestama ning seetõttu ongi ellu kutsutud koolidele
suunatud Digikiirendi programm, mida veab eest Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutus ja
rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.
Arenguprogrammi eesmärk
on toetada koolimeeskondi
tehnoloogia õppetöösse kaasamisel ja soodustada nii õpilaste
digipädevuste arengut. Sel aastal õnnestus ühena kuuest Lääne-Virumaa koolist programmi
pääseda ka Võsu koolil.

PROGRAMMIS OSALEMINE
KUTSETE ALUSEL
Koolide programmi kutsumine toimub koolide digiküpsuse
mudeli Digipeegel andmete
alusel ning koostöös kohalike
omavalitsustega.

Võsu Kooli õpetajad Hariduse Infotehnoloogia digikiirendi programmi esimesel ühisel avapäeval Sõmeru põhikoolis.

Osalevates koolides viidi nii
juhtkonna kui ka õpetajatega
läbi intervjuud ning küsitlused,
kaardistamaks kooli digipädevusi ning kooli praktikat digitehnoloogia
kasutuselevõtul.
Uuriti, millised on koolis olemasolevad vahendid, kui palju
kasutatakse
digitehnoloogiat
tundide ettevalmistamisel ja
läbiviimisel. Küsiti, kas õpilane
on pigem passiivne pealtvaataja
või tehnoloogia aktiivne kasutaja ning kui palju kasutatakse digitehnoloogia pakutavaid
võimalusi HEV-õpilaste arendamisel.

KOOLITATAKSE ÕPETAJAID
DigiKiirendi lähtub programmis osaleva kooli vajadustest.
Võsu kooli õpetajatele korraldatakse HITSA toel kokku
kaheksa koolitust. Õpetajad,
kes vajavad rohkem tuge, osalevad nn baaskoolitusel. Digiteemades juba vilunud õpetajatele
koostatakse just nende vajadustest lähtuvad rätsepakoolitused.
Lisaks koolides toimuvatele
koolitustele korraldatakse kaks

ühist maakonnaülest teabepäeva. Lisaks pakutakse koolile haridustehnoloogilist nõu ja tuge.

KOOLITUSED
KOOLIJUHTIDELE
Digikiirendi programmi pääsenud koolide juhid osalevad
digivaldkonna
planeerimise
koolitusel „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“, mille käigus
tutvutakse valdkonna trendide
ja arengutega, õpitakse kujundama kaasaegset õpikeskkonda, valima sobivaid digivahendeid kaasavaid meetodeid ning
planeeritakse esimesed sammud muudatuste elluviimiseks
oma haridusasutuses.
Märtsis osalesid Võsu Kooli direktor ja Võsu Kooli lasteaiarühmade õppejuht Aet
Kruusimägi koolituse esimesel
sessioonil Tallinnas.

VÕSU KOOLI ARENGUD
Viimase aasta jooksul on Võsu
Kooli digipark ja digitegevuste
hulk oluliselt suurenenud – sellise eesmärgi seab kooliperele
ka eelmisel suvel vastu võetud

kooli uus arengukava.
Võsu Koolis on tänapäevane
arvutiklass, robootika huviring,
tehnoloogia huviring ning neid
toetav malering.
Kõikides klassides on projektor, õpetajatel sülearvutid ning
neljanda klassi juhataja Ly Ammussaare isiklikul initsiatiivil ka
üks nutitahvel.
Lasteaiarühmades on kasutusel lasteaia robootikakomplektid ning hangitud on esimene
klassitäis tahvelarvuteid. Lisaks
osalevad kolm Võsu Kooli õpetajat ekspertidena kümne kooli
ühises tehnoloogiakooli projektis.
Soovime, et digivahendite
kasutamine oleks Võsu Koolis
igal sammul mõtestatud ning
õpieesmärkidega seotud. Et
digiõpetus oleks edaspidi osa
igast ainetunnist ning et kõik
Võsu Kooli õpetajad ja õpilased tunneksid end tänapäevast
tehnoloogiat kasutades mugavalt ning teeksid seda õpitavast
lähtuvalt.
Lisainfo: Hitsa.ee

Aasta õpetaja kandidaate saab
esitada 18. aprilli hilisõhtuni

5.

oktoober
on
kuupäev, mil üle
terve Eesti peetakse meeles ja
tänatakse õpetajaid. Riiklikul tasandil tänatakse
pedagooge Aasta Õpetaja galal
„Eestimaa õpib ja tänab“. Et
sinu õpetaja saaks oma tööle
väärilise tunnustuse, tuleb juba
praegu tegutseda, sest arvesse
lähevad hiljemalt 18. aprillil kell
23.59 esitatud kandidaadid.
Ekslikult arvatakse, et kandidaate saavad esitada vaid
haridusasutused – juhtkond ja
kolleegid. Initsiatiiv võib tulla
ka otse sündmuskohalt – klassiruumist või õpilasesinduse algatusena. Lasteaia puhul võiks
algatus tulla lisaks pedagoogilisele nõukogule lapsevanematelt või hoolekogult. Veelgi toredam ja mõjusam oleks
erinevate osapoolte koostöö:
lapsevanemate, laste ning kollektiivi ühiselt koostatud ettepanek hea õpetaja tunnustamiseks. Nii saaks tutvustus
põhjalikum, nüansirikkam ning
erinevaid vaatenurki esindav.

MATEM

Kokku saab kandidaate esitada 13 üleriigilises kategoorias: aasta lasteaiaõpetaja, aasta
klassiõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta põhikooli aineõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõpetaja, aasta
õppejõud, aasta tugispetsialist,
aasta õppeasutuse juht, aasta

AATIK

A

haridustegu, aasta hariduse sõber, elutööpreemia, aasta kool.
Lisaks riiklikele kategooriatele
on Lääne-Virumaal lisaks veel
kategooriad
Lääne-Virumaa
noor õpetaja, Lääne-Virumaa
hariduspere ja elutöö auhind.
Riiklikke kategooriaid tutvustavate statuutidega tutvuda

ning kandidaate saab esitada
https://www.hm.ee/et/gala,
maakondlike kategooriate info
on leitav https://www.virol.
ee/uleriigilise-tunnustussusteemi-eestimaa-opib-ja-tanab-laane-viru-maakondliku-konkurss.
Maakondlikud
komisjonid selgitavad kevadel
välja parimatest paremad ning
laureaadid pääsevad edasi vabariiklikku vooru. Vabariigi
parimad selgitatakse välja augustis.
Eelmisest aastast kaasneb
Aasta Õpetaja üheksa kategooria laureaadi tunnustusega riiklik hariduspreemia ning lisaks
riikliku haridustöötaja elutööpreemia suurusega 65 000 eurot, mis antakse üle iga-sügisesel Aasta Õpetaja galal. Riiklike
haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimuste
ja korraga on võimalik tutvuda
https://www.riigiteataja.ee/
akt/112032019028.
Märka ja tunnusta oma õpetajat!
Kristi Aron
abivallavanem
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Haljala valla kogukond

aprill 2019

Haljala vallas asuvad mitmed
looduskaitsealad
Kuldar Pärn

Keskkonnaspetsialist

Haljala vallas asub
viis looduskaitseala:
Lahemaa rahvuspark,
Uhtju, Tatruse ja Toolse
looduskaitsealad ning
Seljajõe maastikukaitseala. Nendest Tatruse
looduskaitseala moodustati riigile kuuluvatele maadele alles
selle aasta veebruaris.
Vallas asub ka kolm hoiuala:
Järveoja, Noonu ja Vaindloo.
Kaitsealadele ning hoiualadele lisanduvad veel kaitstavad
looduse üksikobjektid (puud,
rändrahnud allikad jt), kaitsealuste loomade püsielupaigad
ning kaitsealused pargid.

Tegevusi
looduskaitsealadel reguleerivad looduskaitseseaduse alusel kehtestatud
kaitse-eeskirjad ja tegevusi
hoiualadel reguleerib peamiselt
looduskaitseseaduse § 32.
Oluline on teada, et eelkõige kehtivad kaitstavatel
looduseobjektidel
piirangud
ehitamisele, mootorsõidukitega väljaspool teid liiklemisele,
telkimisele, lõkke tegemisele,
rahvaürituste korraldamisele ja
metsamajandamisele.
Kui vallakodanikel või valda
külastatavatel isikutel on plaanis kaitstavatel loodusobjektidel teostada erinevaid tegevusi,
tuleb veenduda, et tegevus ei
läheks vastuollu alade kaitse-eesmärkidega.
Kõige asjakohasem asutus,
kellega oma plaanidest looduskaitselisel objektil arutada on
Keskkonnaamet, kes selgitab,
mida aladel võib teha ja mida

mitte, ning tulenevalt vajadusest kooskõlastab tegevused.
Eriti tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et ka kaitstavatele
loodusobjektidele ehitiste ehitamise puhul, kus ehitis ei ole
ehitusloa või ehitisteatise kohustuslik, tuleb selleks kaitseala
valitseja ehk Keskkonnaameti
luba taotleda.

LIIKUMISPIIRANGUGA ALAD
Haljala valla territooriumil on
ka liikumispiiranguga alad, kus
inimeste viibimine on kas aastaringselt või siis ajutiselt piiratud.
Tuntumad liikumispiiranguga
alad on Käsmu poolsaare tipus
paiknev Kuradi saar, kus ei tohi
viibida veelindude eduka pesitsemise tagamiseks 1. aprillist
kuni 15. juulini.
Teisteks kohtadeks on kas
siis Lahemaa rahvuspargi sisesed sihtkaitsevööndid metsiste

elupaikadega või sellest välja
jäävad kaitstavad metsiste püsielupaigad, kus kehtivad liikumispiirangud 1. veebruarist
kuni 30. juunini.
Samuti on Haljala valla territooriumil kaks loodusreservaati: Esku ja Remnispea - seal on
aastaringselt igasugune inimtegevus keelatud.
Reeglina on liikumispiiranguga alad kaitseala valitseja ehk
Keskkonnaameti poolt tähistatud.
Looduskaitset on eelkõige
vaja looduse mitmekesisuse
säilimiseks ja ohustatud elupaikade ning liikide kaitseks. Piirangud küll koormavad inimesi,
eriti maaomanikke, aga neid on
vaja eelkõige meie kõige olulisema elukeskkonna säilitamiseks.

Mari Tikerpuu,

Sotsiaalkindlustusameti
kriisiabiteenuse juht

Tänavu alustas tööd
üleriigiline tasuta
ohvriabi kriisitelefon
116 006 ja nõustamisteenus veebilehel
www.palunabi.ee, kust
saab ööpäevaringselt
nõu ja abi eesti, vene ja
inglise keeles.
Lisaks on aga igas maakonnas
ka tööl ohvriabitöötaja, kes
saab pakkuda põhjalikumat ja
personaalsemat nõustamist.
Tihti ei pöördu inimesed pärast vägivalda või muud halba

2019/20. õa 1. klassi
ÕPILASTE VANEMATELE
Õpilaste vastuvõtt Haljala kooli 1. klassi 2019/20. õa
Lapsevanem esitab 31. maiks 2019 vormikohase taotluse,
millele lisab:
●●ametlikult kinnitatud väljavõtte lapse tervisekaardist selle
olemasolul;
●●lapse koolivalmidusekaardi selle olemasolul;
●●foto 3x4 cm.
Kaasa võtta
●●lapse isikut tõendav dokument;
●●lapsevanema isikut tõendav dokument;

helistanud perevägivalla ohvrid. Samuti on helistajate seas
neid, kes soovivad teada anda,
et keegi nende lähedane või ka
naaber on ohvriks langenud.
Lisaks on küsitud hooldusõiguse teemal küsimusi või soovitud
saada abi töökiusamise teemal.
Palju on pöördunud üksikud,
peamiselt eakad inimesed, kellel ei ole mitte kellegi teisega
rääkida, kuid ometi on mitmel
juhul selgunud, et niisama vestlemise soovi taga peitub helistaja varasem ohvriks langemise
lugu.
Kõne vastu võtnud töötaja
kuulab helistaja ära, pakub talle tuge ja ühiselt arutatakse läbi
kõik olukorra lahendamise võimalused.
Olenevalt juhtumist võivad
pöördujad vajada infot politseisse avalduse tegemise kohta,
naiste tugikeskuste või seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste
kontakte või selgitust omavalitsuste teenuste ja toetuste kohta.
Kui on vaja, saab leppida kokku
kohtumise juba ohvriabitöötaja
juures.
Ohvriabi kriisitelefoni eesmärgiks ei ole hakata asendama politseid. Olukordades, kus

üksusel asuvale elamule.
Väljastati ehitusluba Karepa külas Forelli katastriüksusele elamu püstitamiseks.

13.03.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus seitsmele isikule kokku summas 1016.00
eurot.
Määrati sotsiaaltransporditeenus ühele isikule.
Määrati VIROLi projekti „Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ raames isikliku abistaja teenus viiele
isikule.
Otsustati osaleda projektis „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“. Projekti eesmärk on tagada puuetega
inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamisvõimalused.
Toetuse maksimaalne suurus 17 867 eurot ja omaosalus 2680,05
eurot.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja perioodiliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Kinnitati alates 18. märtsist 2019 Võsu Noortetoa lahtiolekuajaks: esmaspäevast kuni reedeni kella 13:00 – 19:00ni.
Väljastati projekteerimistingimused Võsu alevikus Mere tn
83a katastriüksusel olemasoleva elamu laiendamiseks üle 33%
selle esialgu kavandatud mahust.
Väljastati ehitusluba Varangu külas Mäehansu katastriüksusel
küün-ladu püstitamiseks, Varangu külas Saare katastriüksusel
keldri ümberehitamiseks ja laiendamiseks kuni 33% esialgu kavandatud mahust ja Pajuveski külas Sepa katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 20

Ohvriabitöötaja juurest
ei saadeta kedagi minema
kohtlemist abi saamiseks politsei poole või ei mõista, et see,
kuidas nendega käitutakse, on
tegelikkuses vale või keelatud.
Abi küsimiseni jõudmine
võtta aastaid, sest ohvriga käivad kaasas häbi, süütunne või
hirm.
Ohvriabi kriisitelefon on
mõeldud kõigile, kes tunnevad,
et on sattunud olukorda, kus
nad on kannatajad – on siis tegemist füüsilise, majandusliku,
vaimse või seksuaalse vägivallaga või hoopis hooletuse või
halva kohtlemise ohvriks langemisega. Samuti saavad kriisitelefonilt abi inimesed, kes on
kuritegevuse või õnnetusjuhtumi tõttu lähedase kaotanud.
Ohvriabi kriisitelefonile vastavad vastava hariduse ja ettevalmistusega inimesed, kes
töötavad oma kodus eri piirkondades üle Eesti. Et sellist
teenust on väga vaja, näitab
juba statistika – telefonile on
kahe kuuga helistatud 741 korda
ja veebivestluse teel on võetud
ühendust 330 korda. Kokku oli
seega 1071 pöördumist.
Esimestel kuudel on kriisitelefonile pöördutud erinevate muredega. Enamasti on

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

inimese elu on ohus ja on vaja
kiiret abi politseilt, kiirabilt või
päästeametilt, tuleb kindlasti
esmalt valida 112. Küll aga saab
ohvriabi kriisitelefon 116 006
olla ohvrile abiks järgmise sammuna, kui politsei on sündmuskohal käinud ja on vaja mõelda,
mida edasi teha ja kuhu pöörduda.
Ehkki ohvriabi kriisitelefonilt
116 006 saab helistaja esmase
toe ja nõu, on edasiste ohvriabiteenuste saamiseks vajalik
ohvril pöörduda ohvriabitöötaja vastuvõtule. Igas Eesti maakonnas on tööl vähemalt üks
ohvriabitöötaja, kes vajadusel
saab inimese ja tema murega
juba edasi tegeleda. Kui oled
langenud ohvriks, siis ei ole
ükski mure liiga väike või tähtsusetu.

OHVRIABITÖÖTAJA
LÄÄNE-VIRUMAAL:
Rakvere politseijaoskond
(Kreutzwaldi 5a, Rakvere)
Monika Martin (piirkonna
juht), 5860 9053
e-post: lviru.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

KOOLIVORMI TELLIMINE

KOOLIVORMI ETTETELLIMINE

Koolivormi elementideks on
Haljala kihelkonna rahvusmustrist inspireeritud kudumid:
poistel ja noormeestel VEST
tüdrukutel ja neidudel VEST
või PIHIKSEELIK
õpetajatel VEST või PIHIKSEELIK
Kudumite juurde saab tellida
sobivates toonides
kooli
logoga
polosärgid,
triiksärgid, pluusid, püksid, seelik jne.

Haljala Kooli koolivormi saab
tellida OÜ Norrison e-keskkonnas (mõõdutabelid, tellimise
juhend) http://koolivorm.norrison.ee/359-haljala-kool
Tellimisperiood avatakse 27.
APRILL 2019 ja kestab kuni 26.
juuni 2019
Tellimused saab kätte augustikuu lõpus koolimajast (koolivormide saabumisel info kooli
kodulehel).
Rohkem infot kooli kodulehel http://www.haljala.edu.
ee/teated/koolivorm

Võsul, 19. märtsil 2019 kell 16:00
Istungil osales 16 volikogu liiget: Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Ivar Lilleberg,
Aivar Maurer, Annes Naan, Margus Punane, Anti Puusepp, Mare
Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Tea Treufeldt.
Enne istungi algust teatas Vello Väinsalu, et astub volikogu esimehe kohalt tagasi ja andis istungi juhtimise üle volikogu aseesimehele Margus Punasele.

MÄÄRUSEGA NR 59
muudeti toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärasid järgmiselt:
toetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluv korteriüür kuni 7 eurot 1 m² kohta kuus.

OTSUSEGA NR 84
otsustati avaldada umbusaldust vallavanem Leo Aadelile. Asjaajamine ja ametikohustuste täitmiseks Leo Aadlile kasutada antud vara tuleb anda üle ühe nädala jooksul otsuse jõustumisest.
Kuni uue vallavanema valimiseni asendab vallavanemat Haljala
valla põhimääruse § 23 sätestatud korras määratud asendaja.

OTSUSEGA NR 85
otsustati tagada projekti „Haljala valla sotsiaalmaja elutingimuste parendamine“ Haljala valla poolne omafinantseering summas
kuni 90 000 eurot aastatel 2019-2020.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.
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Traditsiooniline emakeelepäeva õpilaskonverents

SPORT

S
Pildil meie suusatajad – Jaak Väärsi, Tõnno Kask ja Alar Krautman

Osalesime valdade talimängudel
2. ja 3. märtsil toimunud 35ndad valdade talimängud on nüüdseks ajalugu. Tükike sellest ajaloost on ka Haljala valla osalemine talimängudel üle mitmete aastate. 50 osalenud valla seas
saavutasime 28nda koha, alla 8000 elanikuga valdade arvestuses
kümnenda koha. Võistlesime viiel alal: korvpallis, suusatamises,
lauatennises, kabes ja juhtide võistluses.
Korvpallis 28. koht, suusatamises 26., lauatennises 19., kabes
19. Ainsa medali, pronksi, tõi meie vallale Kristi Aron juhtide
võistluse kuni 8000 elanikuga valdade arvestuses.
Valla au kaitsesid: korvpallis Ingmar Toomejõe, Janno Esto,
Siim Ero, Arvo Püvi, Magnar Martins, Kender Uukivi, Targo Rätsep ja Viljar Larin; suusatamises: Jaak Väärsi, Tõnno Kask ja Alar
Krautman; lauatennises Kunnar Vahtras, Allar Raudla, Ülle Vilba
ja Andrei Bekker; kabes Avo Seidelberg, Tarmo Nuija, Helemeel
Assmann, Henri Kuum ja Brigita-Anett Nuija; juhtide võistluses
Kristi Aron ja Leo Aadel.
Aitäh, teile kõigile! Eriline kiitus meie lastele, kes võistlesid
meiega koos kaks pingelist päeva.

ada aastat tagasi
1919. aastal sai Eesti riigikeeleks eesti
keel ning selle tähtpäeva märkimiseks
on 2019. aasta kuulutatud eesti
keele aastaks. ÜRO aga on 2019.
aasta kuulutanud põlisrahvaste
keelte aastaks.
Emakeelepäeval, 14. märtsil
on Haljala koolis ikka peetud
õpilaskonverentsi, kus õpilased
saavad koolikaaslastele esitada
oma uurimistöid. Luuletaja Karl
Martin Sinijärv on öelnud: „Iga
inimene mõistab maailma enese ümber esmalt emakeeles ja
mida kitsam ja väiksem on su
keel, seda kitsam, väiksem ja
hämaram on ka maailm.“
Nooremate õpilaste (4. –
6. klass) ette astusid väikeste
kodu-uurijate konkursist osa
võtnud õpilased. Et selle õppeaasta konkursi teema oli nali ja
naer, siis jutustasid Oliver Marten Lillevälja (4. klass), Anett
Veierti (4. klass) ja Minna Marie

Avo Seidelberg

Sakussaare võttis 5 esikohta kuuest
Nädalavahetusel toimunud külade spordipäeval ei andnud Sakussaare teistele eriti võimalusi, võites kuuest kavas olnud alast
viis ja jäädes ühel teiseks. Teise ja kolmanda koha vahe oli napilt
kaks punkti – teine koht Aasperele ja kolmas Vergile.
Sõudeergomeetri sprindis oli parim Ats Lahi, järgnesid Mihkel Ööpik ja Viljar Larin. Koroona võitis Tarmo Nuija, teine Taavi Etti ja kolmas Kristo Vainumäe. Kabes esimene Alar Rosin,
teist ja kolmandat kohta jäid jagama Brigita-Anett Nuija ja Ahti
Järve. Male võitis Joosep Lahi, järgnesid Gregor Ööpik ja Tõnn
Lipp. Korvpalli vabavisetes ei olnud Sakussarele vastast, teine
koht Aasperele ja kolmas Vergile. Meelelahutuslik-sportlikesteatevõistlustes oli edukas jätkuvalt Sakussaare, teine Aaspere
ja kolmas Vergi.
Heas seltskonnas möödunud pühapäeva ennelõuna oli emotsionaalne ja pingeline. Ja nagu üks osaleja naljatamisi ütles on 72
küla, kahest alevikust rääkimata, hulgas kolmas koht kõva sõna.
Avo Seidelberg

Malemeistriks
krooniti Üllar Hermlin
16. märtsil toimunud Haljala
valla meistrivõistlused males
võitis kindlalt Üllar Hermlin
(pildil). Teise koha saavutas eelmise aasta meister Kuldar Pärn
ja kolmanda Veljo Mõek. Ainsa
noorena esines vapralt Haljala kooli noormaletaja Kaspar
Heinla.

Ka tänavu
oodatakse noori
Toolsele seiklema
Tänavune Toolse noortelaager
toimub kahes vahetuses: 14.-19.

Ülevirumaaline luulevõistlus
„Sportides tuleb
pikkus, laiseldes
laius“
Et emakeelepäevast sai riiklik tähtpäev, on suuri teeneid
kauaaegsel Sonda kooli emakeeleõpetajal Meinhard Laksil.
Sonda kool algatas 1998. aastal
Virumaa laste luulekonkursi,
mille korraldamist vedas kümme aastat. Järgmised kümme
aastat oli luulekonkursi korraldajaks Sõmeru põhikool ning
latern sümboolse luuletulega
on sellest õppeaastast meie

Minna Marie tutvustas koolikaaslastele oma lapsepõlve naljakamaid lugusid. Foto: Greete Toming

sik 7. klassist ja Kadri-Ann Rae
9. klassist. Vanemate õpilaste
(7. -9. klass) konverentsitunnis
saidki tüdrukud tutvustada oma
olümpiaadi eelvoorus valminud
uurimistöid. Endast ja oma perest kui pärandikandjatest rääkisid Kadri-Anne (perekonna
muusikaharrastused) ja Cristel
Valeria (raamatud ja lugemine)
uurimistööd. Uurinud ka oma
eakaaslaste suhtumist lugemisse, tuli Cristel Valerial raamatusõbrana ja hea lugejana tõdeda, et paljud õpilased ei loeks
üldse mitte midagi, kui poleks
vaja kohustuslikku kirjandust
lugeda. Meriliis uuris rahvameditsiiniga seonduvat enne ja
nüüd ning Miia kirjeldas Haljala
kihelkonna regilaulude värvisõnu. Kõiki eelpoololevaid noor
juhendas õpetaja Külli Heinla.
Emakeelepäeval on aeg teha
kokkuvõtteid valla kirjandivõistlusest ning jagada auhinnaraamatuid.
Haljala Kool

Kase (6. klass) uurimistööd oma
pere naljakatest lugudest. Kärt
Liiva (6. klass) tutvustas sõnaga
„keel“ seotud väljendeid.

Üleriigilisel rahvaluuleolümpiaadil Tartu ülikoolis esindasid
Haljala kooli Miia Vask, Meriliis
Õunpuu ja Cristel Valeria Maa-

juuli ja 28. juuli – 2. august.
Esimene neist on „Nutikalt
metsas“, kus noored saavad
kasutada teatud tegevustes oma
nutiseadet. Teine vahetus on
Aktiivne puhkus mändide
all“, mis tähendab, et laagriperiood veedetakse nutiseadmeta.
Laagris on planeeritud aktiivne ja hariv tegutsemine
mitmes valdkonnas: liikumine,
muusika, kunst, meeskonnatöö,
ümbruskonna uurimine, külastatakse kohalikke ajaloolisi
paiku.
Laagrisse tulles jagatakse

noored meeskondadesse, et
üheskoos lahendada mitmed
meeskondlikud ülesanded eelkõige omavaheliseks suhtlemiseks ning sõprussuhete loomiseks.
Kogu laager on jaotatud teemapäevaks. Iga päeva esimeses
pooles jagatakse noortele teoreetilisi teadmisi, nt liikumine,
meeskonnatöö, kunst, loodushoid. Kõikidele teoreetilistele
teadmistele järgneb praktiline
pool, kus noortel on võimalik kinnistada õpitud teadmisi
praktiliste ülesannete näitel.
Et laagrimelu ära ei kaoks,

jätkuvad tegevused hiliste õhtutundideni.
Soovijatel
on
võimalus osaleda järgmistel
õhtustel üritustel: meeskonnamängud, viktoriin, kinoõhtu,
vaba lava, karaoke, disko, galaõhtu rühmaesinemistega.
Haljala valla lastele on osavõtupanus 169 eurot, kui osaleb ühest perest kaks last, siis
osalustasu 310 eurot. Laagrit korraldab Toolse Okkad
MTÜ, lisainfot saab telefonil:
56 611 807, registeeruda saab
www.toolselaager.ee

kooli hoida.
2018. aasta sügisel kuulutasime välja 21. konkursi teemal „Sportides tuleb pikkus,
laiseldes laius“, idee autoriks
Haljala Kooli 8. klassi õpilane
Elis Heinmaa. Kirjutada võis
kõigest, mis puudutab sporti
(spordipäev, spordialad, kehalise kasvatuse tund, trennid, tugitoolisport, nutisport jms).
21. märtsil kogunesid paremad luuletuste kirjutajad
ja nende õpetajad Kadrinast,
Kundast, Rakverest ja Tapalt,
Sõmerult ja Simunast, Kohtla-Järvelt ja Jõhvist, Vastalt,
Sondast, Lehtsest, Tudulinnast
ja Sillamäelt, Haljalast, Uhtnast
, Rakkest ja Väike-Maarjast

Haljala rahvamajja konkursipidulikule lõpetamisele. Juba
fuajees võtsid saabujaid vastu
luuletused, mis kujundatud näituseks „100 meetrit luulet“.
Õpilastele, õpetajatele ning
külalistele esines spordimees
Ott Kiivikas.
Parimad luuletused ette loetud, said luuletuste ja joonistuste autorid autasuks äsja trükist
ilmunud luulevalimiku, mille 4.
ja 5. klassi õpilastele andis üle
Ott Kiivikas. 6. ja 7. klassi õpilasi autasustas Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi ning 8.
ja 9. klassi õpilasi Haljala valla
haridusnõunik Kristi Aron. Joonistuste autoreid tänas Marge

Lepik Viru Instituudist. Peale
raamatusse jõudnud luuletuste autorite tõstis žürii esile rea
õpilasi, keda tunnustas tänukirjaga Sõmeru põhikooli direktor
Virge Ong. Väikesed meened
õpilastele ja õpetajatele oli välja
pannud ka MTÜ Õpetaja Autähis Jaagu Fond.
Sportlikke ja muusikalisi vahepalu esitasid Haljala kooli
spordipoisid ja laululapsed.
Kui
tänusõnad
õpilastele-õpetajatele,
koolidele,
Haljala kooli korraldusmeeskonnale öeldud, kõlas traditsiooniline „Virumaa laul“ ning
seejärel suunduti kringlilauda.

14. märtsil ülekoolilist etteütlust, mille luges esimese tunni
ajal mikrofonist ette õpetaja
Katrin. Õpilased kirjutasid just
nii palju lauseid, kui mitmendas klassis nad käivad: 1. klass
ühe lause kuni 9. klassi üheksa
lauseni välja. Kogu kooli peale
kirjutas veatu etteütluse kümme õpilast. Lisaks etteütlusele
võisid õpilased mängida vahetundide ajal sõnamängu. Eesti
keele tundides mängiti sel päeval eesti keele ja kirjandusega
seotud mänge.
Traditsiooniks on kujunemas ettelugemine väikestelt
suurtele. Kui jõulu ajal lugesid
8.-9. klassi õpilased jõulujutte
algklassilastele, siis emakee-

lenädalal oli vastupidi: 2. ja 5.
klass käisid looma- ja putukajutte ette lugemas 8. klassile
ning 3. klass lõbusaid jutte 7.
klassile. Eesmärgiks on anda
lastele veelgi esinemiskogemust
juurde. Lapsed said väga hästi hakkama, kuigi pabistamist
oli omajagu, nagu näitab ühe
ettelugeja emotsioon: „Kui ma
klassi ees juttu ette lugesin, siis
tundsin, kuidas higi mu nägu
mööda alla voolab.“
Kolmapäeval sai alguse lasteraamatutegelaste vihjemäng,
mis tekitas koolimajas palju
elevust. Esimesel päeval olid
seinal vihjed nelja Eesti raamatutegelase kohta. Iga vahetunni alguses oli üleval üks vihje.

Esimene vihje andis viis punkti,
teine neli ja nii kuni viienda vihjeni, mille eest võis saada ühe
punkti. Lisapunkte oli võimalik
teenida selle eest, kui oskasid
nimetada ka raamatu pealkirja
ja autori. Kuigi vihjed tundusid
esmapilgul rasked, näitas laste nutikus, et võimalik oli nii
mõnigi tegelane ära arvata vaid
esimese vihje põhjal. Kas teie
teate, missugune tegelane on
väike ja ümmargune? Sabaga?
Vöökohata? Armastab magusat? Muidugi Krõll! Neljapäeval
olid mängus ka rahvusvahelised
raamatutegelased. Vihjemängu
võitis 8. klass, kuid tublid olid
ka 5. ja 2. klass.
Võsu Kool

HVS

Haljala Kool

Avo Seidelberg

PILTUUDIS

Legendaarne korvpallur Chris Moore külastas Võsu spordihoonet Ühe lühikese tunni
jooksul jõudis mees rääkida paljudest asjadest – käitumisest toitumiseni, pisut korvpallist ka.

Võsu koolis
tähistati emakeelepäeva
2019. aasta on eesti keele aasta:
sada aastat tagasi mainiti eesti
keelt riigikeelena. Veel umbes
sada aastat varem küsis luuletaja Kristian Jaak Peterson oma
oodis „Kuu“: Kas siis selle maa
keel / laulutuules ei või / taevani tõustes üles /igavikku omale
otsida? Emakeelepäevaks valiti
just Kristian Jaagu sünnipäev,
sest tema oli üks esimesi eestikeelseid kirjanikke.
Juba kuuendat aastat järjest
kirjutasid Võsu kooli õpilased
ja õpetajad emakeelepäeval,
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Võsul ja Vihulas
toimus kohaliku toidu päev
Arenduskoda koos Põhja-Eesti toiduvõrgustiku
ja piirkonna lasteaedade ning koolidega
korraldasid kohaliku
toidu päevasid.

ÕNNITLUSED

91

Võsu Kool 8. klass

Käisite hiljuti Võsu koolis,
lasteaias ja Vihula lasteaias
töötubasid tegemas. Millest
rääkisite ja mida tegite?
1-4. klassiga tegime teepakikesi
kuivatatud taimedest, lilledest
ja marjadest.
Lapsed said koju kaasa enda
tehtud teepakid, pudeli “Mürobalaani mahlajooki” ja Eesti
õuna.
Vanemate klasside noortega
rääkisime ettevõtlusest ja tutvustasin Põhja-Eesti kohaliku
toidu võrgustikku.
Vanemate klassidega tegime
kooli sööklas läbi Põhja-Eesti joogikonkursi võitja “Parim
mitte alkohoolne jook 2018”
“Müroblaani mahlajook” valmistamise. Joogi valmistamise
tehnoloogia on noortel nüüd
selge ja saavad seda tulevikus
ise teha.
Lisaks said noored disainida
oma mahlajoogile sildi. Huumorisoont on Võsu noortel sa-

MERLI KIVIMÄE ja SWEN PAHKLA
poeg FRANK PAHKLA sündis 03.03.2019

BARBARA KONSA
tütar MIA-MARIE KONSA sündis 04.03.2019

Liis Nõmme

V

PIRET VILLUM ja ERKKI SALAK
poeg JOOSEP SALAK sündis 22.02.2019

MAARJA NÕMME ja AGO HEINMAA
tütar ITI HEINMAA sündis 03.03.2019

Katrin Potterit intervjueeris

õsu kooli, lasteaia ja Vihula
lasteaia
lapsi
külastas kohaliku toidu päevadel Tepeväljal asuva Magasimaa
talu perenaine Katrin Potter,
kes tutvustas oma talu tegemisi
ja viis läbi töötubasi.

ÕNNITLEME VANEMAID

ELMAR KILK– 24. aprillKoljaku küla
AGNES-LUDMILLA KALJURAND – 18. aprill Villandi küla
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ELSA-ELFRIEDE SANDER – 03. aprill Võsu alevik

Pildiallkiri

muti kõvasti.
Kuidas sündis idee
korraldada toidupäev?
Olen kohaliku toidu innustunud tarbija ja saan enamiku
oma toidulauast katta kohalikust toorainest valmistatud
roogadega. Olen seda mõtteviisi oma peres kogu oma teadliku
elu väärtustanud, jagan seda ka
Magasimaa ja Lobi muuseumi
külalistele.
Pean oma missiooniks siinsesse kogukonda panustada.
Arenduskoda toetas ettevõtmist
ja see andis võimaluse teha toidupäeva Võsu koolis, Võsu lasteaias ja Vihula lasteaias.
Milles seisneb
kohaliku toidu mõtteviis?
Kohalik toit on see, mida ise
kasvatame, naabrilt või vanaemalt saame, metsast korjame
ja kalamehed merest ja metsamehed metsast toovad. Seda
lapsed teadsid.
Me saame kohalikku toitu
maaettevõtjatelt kas otse talust, turult või OTT kohtumistel
(meile lähimad Kuusalu, Kolga,

Rakvere).
Lasteaia lapsed rääkisid mulle, et kohalik toit on tervislik.
Rääkisime sellest, et kohalik
toit on värske, seda pole kauge
maa tagant vaja tuua ja töödelda, et ta kaua säiliks.
Muidugi on kohalik toit ka
selle tõttu kasulik, et toob kasu
meie kogukonnale. Kui ostame
toitu oma piirkonnas, saab ettevõtja maal elada ja areneda
ja panustada piirkonda tagasi.
Kasvab kõigi heaolu.
Mida Magasimaa
talus veel teha saab?
Teeme Magasimaal teemapäevi ja pakume aktiivse puhkuse
võimalusi, töötubasid “Hea ja
paha tuju tegemine”, “Leivaküla
ehitamine”, “Seebi valmistamine”, “Seebi viltimine”, “Teepakkide tegemine”, viime läbi koolitusi ja palju muud.
Meil on väike talupood. Peame mesilasi ja kasvatame ligi
20 sorti münti. Koostöös Lobi
muuseumiga teeme retki ja tutvustan rannaküla toidukultuuri.
Magasimaale ja Lobi muuseumi on oodatud klassid, aga

ka perekonnad ja seltskonnad.
Nii lapsed kui täiskasvanud.
Teeme spetsiaalse programmi vastavalt huvile ja soovidele.
Enamasti viime läbi ekskursiooni, mille käigus tutvustame
talu. Lisaks degusteerime talutoodeid.
Igaüks saab käed külge panna töötubades ja endale midagi
kaasa meisterdada või kohapeal
nautimiseks, näiteks koos kokkamist.
Lobi muuseumist algavad
jalutuskäigud Lobineeme. Pärimusretkel saame tuttavaks
erakordselt huvitava endisaegse
ja tänase Lobineeme ja siinsete
inimeste tegemistega. Räägin
meelsasti siitkandi lugusid, mis
annavad Lobineemes kogetule
tähenduse.
Magasimaa ja Lobi muuseum
on leitavad Facebookist. Oleme avatud ettetellimisel. Võtke
julgesti ühendust (katrin.potter@gmail.com)
Põhja-Eesti kohaliku toidu
võrgustik on leitav http://kohaliktoit.arenduskoda.ee

VIRVE TERNO – 14. aprill Haljala alevik
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LEIDA ROHUMETS – 25. aprill Haljala alevik
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HILJA REIMETS – 01. aprill Noonu küla
HELVE ARVIK – 17. aprill Haljala alevik

86
MEERI RUUT – 09. aprill Võle küla

85
ELVI MÄNNIK – 08. aprill Sauste küla
HELGI MANNOV – 19. aprill Käsmu küla
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TIIU KÜBARSEPP – 06. aprill Käsmu küla

83
EVI LUMISTE – 08. aprill Eisma küla
SILVI VENT – 27. aprill Kandle küla

82
SILVI-KOIDULA LIHT – 01. aprill Essu küla
ANTS TOMEL – 03.aprill Idavere küla
VILLU PAAT – 04. aprill Võsu alevik
VAIKE KALDE – 08. aprill Võle küla
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VELLO FREIBERG – 05. aprill Võsupere küla
EINO KIVIBERG – 10. aprill Käsmu küla
JÜRI NOORLIND – 10. aprill Pajuveski küla
KLAVDIA TOMEL – 15. aprill Idavere küla
LINDA HENSEN – 18. aprill Varangu küla
TIIU SUURKIVI – 19. aprill Haljala alevik

5. klassi
ekskursioon
Meie klass käis väga huvitaval
ekskursioonil Tallinnas. Külastasime uut kaubanduskeskust
T1-te, mis avati aasta 2018 sügisel.
Koolipäeva alguses olime me
veel 20 minutit tunnis. Pärast
seda kiirustas kogu meie klass
bussile ja sõitsime Tallinna.
Esimese asjana läksime me T1
Teadusparki. Teaduspark oli
tegelikult väiksem kui ma ar-

VALTER FLOREN – 19. aprill Essu küla
AIN LINKGREIM – 24. aprill Haljala alevik
AIME JÕEÄÄR – 29. aprill Eisma küla
MAIE MEI – 30. aprill Vergi küla
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ASTA SAMOLBERG – 15. aprill Haljala alevik
EVI KLAIS – 15. aprill Haljala alevik

70
AIVI PENTINEN – 07. aprill Käsmu küla
MARIKA KAISLA – 13. aprill Võsu alevik

Noortele pakkus batuudikeskus nii palju tegevust, et otsaesised higist märjad. Foto: Kersti Naarits

vasin, kuid palju tegevust oli
seal küll! Mina olin juba enne

Luule
Kevad
Küll kevadkuid kaua oodatud sai nii märtsi, aprilli kui ka maid.
Talvel jahe oli päike,
nüüd tuba täis on sooje laike.
Kui lumememm ära sulab
ongi selge, et käes on kevad.
Panen nokamütsi pähe
ja jalgrattaga sõitma lähen.

Reino Õunpuu
1.B Haljala Kool

seda Teadusparki külastanud,
seega polnud mulle midagi

Emakeele segadus

Eesti

Emakeeles palju sõnu,
seda teab ka meie Tõnu.
Eesti keelt me kääname,
märga rätti vääname.

Eesti keel mu emakeel,
sinust luuletust ma teen.
Eestimaa mul kallis oled,
sinust kaunimat ei ole.

Eesti keel meile armas,
Rakveres on kuju Tarvas.
Tarvas elas väga ammu,
andis emakeelel rammu.

Eesti lipul värve kolm,
seda küll ei varja tolm.
Eesti vapi ümber lehed,
ja see vapp on täitsa ehe.

Emakeel on segane,
taigent me ka segame.
Tähestikus Õ ja Ä,
Õue kaasa võtan käe.

Eestimaal on talved valged,
õhetama paneb palged.
Selline on Eestimaa,
minu väike kodumaa.

Nele Limberg
Kadri Morozov
Haljala Kool 5. klass

Eneli Lütt
Kätriin Kalvet
5. klass Haljala Kool

uut. Ootasin tegelikult rohkem SuperSkyParki minemist.
Ka minu sõbranna Kirke tahtis
juba batuudikeskusesse minna.
Otsustasime Teaduskeskusest
kiirelt lahkuda! SuperSkyPargis
oli üli lahe! See oli väga suur,
seega seal oli palju tegemist. Ma
õppisin ka ära uue triki, backflipi. Seal oli ka hiiglaslik liumägi,
mis oli peaaegu 90 kraadi. See
koht võttis ausalt öeldes sõnatuks!
Meie ekskursioon oli väga
lahe ja ma kindlasti sooviksin
sinna veel minna. Soovitan kõigile!
Marleen Laigu
5.klass Haljala Kool

EDGAR SIKKA – 17.aprill Lihulõpe küla
UNO OLEV – 19. aprill Kärmu küla
URVE ORGUS – 21. aprill Kavastu küla
MAISI LAANEMETS – 28. aprill Käsmu küla

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
ESTER KIVISTIK			

31.03.1959 –15.02.2019

HELVE-ELFRIDE TINGAS		

21.01.1931 – 24.02.2019

ANNA BERGSTRÖM		

11.02.1925 – 27.02.2019

ELBE-ILONA MÄNDLA		

30.09.1941 – 28.02.2019

JEKATERINA JAKOVLEVA		

12.10.1939 – 06.03.2019

VALTER KASE			

01.05.1931 – 06.03.2019

LUULE AASMÄE			

28.10.1935 – 09.03.2019
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Reklaam

aprill 2019

KUHU MINNA
P 31. märts kell 10 Võsu 7 - lauatennise seeriavõistlus Võsu spordihoones
E 01. aprill kell 19 Toomas Kalli estraadikava ‘’Ja
mida teile, palun?’ ‘Haljala rahvamajas
L 13. aprill kell 12 Kolmikvõistlus 2019 Võsu Rannaklubis
P 14. aprill kell 12 Pimevõrkpall Haljala võimlas
L 20. aprill kell 17 Paul Neitsov ja Tõun ‘’Sul annan
andeks kõik’’ Vihula mõisas
R 26. aprill kell 20 Tantsuõhtu Haljala rahvamajas
L 27. aprill 12 Laste Klubi (filmi vaatamine) Aaspere Külakojas
L 27. aprill kell 20 Kohvikuõhtu, MTÜ 15. sünnipäev Aaspere Külakojas
L 04. mai algusega kell 10 Teeme ära! Aasperes
P 05. Mai kell 17 Naised Köögis uue albumi esitluskontserdid: ‘’Igavesti heitlike tunnete tango’’ Naised Köögis uue albumi esitluskontsert: ‘’Igavesti
heitlike tunnete tango’’ Haljala rahvamajas

OSTAME METSAOSTAME
METSAPÕLLUMAAD
JA JAPÕLLUMAAD
Miskort Tel: 508 4842
ASAS
Miskort
email miskort@miskort.ee
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

KO R ST N A PÜHK IJA
55604046

